
Dr. László Gergely pályázat 
 
 
A Magyar Rehabilitációs Társaság 35 éven aluli szakemberek részére 2020-ban is 
meghirdeti a "Dr. László Gergely pályázatot". Az orvosi rehabilitáció bármely területén 
készített tudományos igényű munkával a rehabilitációs team valamennyi tagja pályázhat. 
 
A pályázat terjedelme 20-40 oldal.  
 
A pályázat jeligés. A pályázatot egy kinyomtatott példányban és 3 db CD-n, vagy egyéb 
elektronikus adathordozón kell benyújtani. A beadás postai úton történik, a benyújtás 
határideje: 2020.  március 31-e, 24.00 óra, amit a postabélyegző igazol.  
A postai borítékon csak a pályázat postacímét (MRT "Dr. László Gergely pályázat", 1528 
Budapest, Szanatórium u. 19.), valamint a jeligét kell feltüntetni. 
Feladó, vagy egyéb, a pályázó személyét azonosító adat nem szerepelhet sem a postai 
borítékon, sem a pályamunkában. A pályázó azonosítására alkalmas adatoknak a postai 
borítékon belül egy lezárt borítékban kell lenniük a következők szerint: A pályázó adatait 
(név, munkahely, végzettség, foglalkozás, postacím, email cím, telefonszám) a postai 
borítékon belül, egy zárt borítékban kell elhelyezni, melyre rá kell írni a jeligét.  
 
Általában a szakmai háttér elhagyását, csak a kutatással szorosan összefüggő előzmények 
ismertetését, pontos, a munka megismétlését is lehetővé tevő módszertani bemutatást, az 
eredmények részletes közlését, és az azokból levont következtetések bemutatását kérjük, 
anonim módon, egységesen, jól értelmezhető módon szerkesztve. 
 
Amennyiben valaki rehabilitációs témában írt szakdolgozatát kívánja „Dr. László Gergely” 
pályamunkaként beadni, abban az esetben ezt a kísérő levélben köteles jelezni, a felsőoktatási 
intézmény karának megjelölésével. A „Dr. László Gergely” pályázatra beadott munkának 
továbblépést is kell tartalmaznia a szakdolgozathoz képest és ennek mibenlétét a 
kísérőlevélben jelezni kell.   
 
 A pályázat nem lehet azonos Fiatalok Fórumára bejelentett előadás témájával. 
 
A pályázat elbírálása  
Minden pályázatot három lektor bírál el. A pályázat Társaságunkon belüli felelőse, az Ifjúsági 
Titkár kéri fel a lektorokat, és koordinálja a munkájukat. 
 
 
Díjazás  
A pályázat össz-díjazása 150.000/ Ft. A díjakról és a díjazás elosztásáról a lektori vélemények 
alapján az Elnökség dönt. A  pályázat nyertese felkérést kap a MRT  Vándorgyűlésén előadás 
tartására. Az első helyen díjazott, (több szerző esetén az első szerző) Vándorgyűlésen való 
regisztrációs díját Társaságunk átvállalja. 
 
Eredményhirdetés  
Az eredmény kihirdetésére a Fiatalok Fórumán kerül sor 


